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PROTOKOLL 

Junsele Lions Club 
 
 
Protokoll månadsmöte 4 maj 2016, kl 18:00 i Klubblokalen 
 
1. LP Stig-Olov öppnade mötet och hälsade alla välkomna till maj månadsmöte. 
 
2. Upprop förrättades och 14 st medlemmar var närvarande. 
 
3. Föregående protokoll godkändes. 
 
4. Rapporter 
 

a) IR/PR: Sune återkommer under punkt 9. 

b) Kassaförvaltaren: Adm.kassan (konto 22 785 671); 10 065,82 kr 
 Akt.kassan (konto 72 109 033): 88 678,92 kr 

c) Aktivitetskommittén: Nästa aktivitet är Cykellotteriet. 
Glasögoninsamlingen går bra och lådorna är fulla på ICA och kiosken. 

d) Medlemskommittén: Thomas hälsar att Torbjörn Sennström är bortrest. Leo meddelade 
att vi troligen kommer att få två gäster till juni månadsmöte. 

 e) Hjälpkommittén: Lennart hade inget att rapportera denna gång. 
 f) Festkommittén: Idag serveras det kasslersallad och sedan bjuds det på kaffe och kaka. 
 h) IT-kommittén: Anders hade inget att rapportera denna gång. 

 
5. Arbetsfördelning 2016-2017 
Mötet beslutade att fastställa Arbetsordningen för 2016-2017 enligt bilaga. 
 
6. Jordbävningarna i Ecuador och Japan 
Mötet beslutade skänka 5 000 kr till LCIF för Ecuador och Japan. 
 
7. Läge cykellotteri 
Antalet lotter har utökats till 500 lotter á 50 kr. Leif beställer lotter. Leif har ansökt om 
Lotteritillstånd.  
 
8. Zonmöte i Junsele 9 maj 
Det är få anmälda idag så Sune ska skicka ut en påminnelse. Anmälda är 5 från Junsele och 4 från 
Näsåker. 
 
9. Lion dagen 21 maj 
Vi säljer lotter på Lions holken. Varje lotteri är på 100 lotterier á 10 kr st och vinster är 3 
Lionsholkar samt en cancerlott/cykellott. Sune tillverkar 6 st holkar. Har vi fått cykellotterna så tar 
vi med dessa också. 
 
10. Nytt datum för månadsmöte och vårfest 11 juni 
Vi har fått ett nytt datum eftersom tidigare datum kolliderar med byfesten i Mo. 
 



 Nr: 8 
Rev: 2016-05-24 

PROTOKOLL 

Junsele Lions Club 
 
 
 
11. Övriga frågor 

 Vi har fått en inbjudan till Minigolf Cup i Näsåker 2 juli kl. 15.00. Sista anmälningsdag är 
den 16 juni. 

 En nominering har lämnats in till Erik Nordiens stipendiefond. 
 Elvy pratar med DHR och vårstädning av klubblokalen. 

    
12. LP Stig-Olof förklarade mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
Anders Nordström 


